
MUNICÍPIOS E A POLÍTICA NACIONAL DE  

RESÍDUOS SÓLIDOS 



PNRS: instituída pela Lei 12.305/10  e regulamentada pelo Decreto 7.404/10, fixou 

obrigações para: União, Estados e Municípios, setor empresarial e consumidores.   
 

Porém, apenas os Municípios estão sujeitos à sanções da lei de Crimes 

Ambientais – Lei 9.605/98. Para os gestores, cadeia e multa de até R$50 milhões! 

A grande maioria dos Municípios 
não obteve apoio de Estados e 
União.  
 
Além disso, o tempo para 
eliminar os lixões foi insuficiente. 
Nenhum país no mundo 
conseguiu eliminar lixões e 
implantar aterros sanitários em 
apenas 4 anos. 

http://www.amupe.org/wp-content/uploads/2014/06/Lix%C3%A3o-Itariri-foto-Mary-
Melga%C3%A7o-1.jpg 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 



Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Qual a consequência para os 
Municípios que não conseguem 
cumprir as obrigações da PNRS? 

 Além de multas que variam de R$ 5 mil a R$ 
50 milhões, Municípios e prefeitos respondem 
por improbidade administrativa e ação civil 
pública. Em se tratando da Lei de Lixões, pessoa 
física e jurídica respondem por crime ambiental. 



Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Dados preliminares de uma pesquisa da CNM aponta que as 

multas e processos por lixões ocorrem DURANTE o mandato, 

mas as condenações terminam após o fim dos mandatos! 

Major Vieira-SC 

8 mil habitantes 



Diagnóstico Nacional - 2017 

Desafios municipais serão mapeados no Observatório dos Lixões 



Desafios da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos 

www.lixoes.cnm.org.br 



O observatório é uma ferramenta que evidencia os desafios da PNRS e com isso sensibiliza para a necessidade de 
maior apoio técnico e financeiro aos Municípios, além de aumentar a pressão política para prorrogação dos prazos 
para planos e aterros sanitários. Os dados municipais dizem respeito às obrigações municipais advindas da PNRS, 
incluindo a formação de consórcios de resíduos. 

www.lixões.cnm.org.br 

OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS  

Os dados foram espacializados 
no Observatório dos Lixões 



Desafios da PNRS: Tribunal de Contas 

da União 

Relatório do TCU (2016): no período de 2007 até 2014, havia autorização orçamentária de 
R$ 268 milhões anuais ao Programa Resíduos Sólidos e ao Programa Saneamento Básico, mas a 
execução orçamentária foi menos de 5%, ou seja, pouco mais de R$ 6,9 milhões por ano em 
média. 

http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/governo-tera-que-apresentar-ao-tcu-planejamento-para-implantacao-da-politica-de-residuos-solidos.htm 







Logística Reversa  



Desafio da PNRS: Coleta seletiva e 

logística reversa 



Municípios?! 



http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-reciclaveis/reciclagem-e-reaproveitamento 

Desconcentração da cadeia de reciclagem é fundamental para impulsionar a coleta 
seletiva, a logística reversa e reduzir a quantidade de rejeitos 



Logística Reversa 



Logística Reversa - Pneus 

As multas, no valor de R$ 70 mil 

cada, foram aplicadas às 

empresas Bridgestone, Michelin, 

Continental, Goodyear, Sumitomo, 

Maggion, Titam Pneus, Levorim, 

Pirelli, incluindo a Reciclanip, que 

representa as demais indústrias e 

é responsável pela coleta dos 

pneus usados.  

 

A medida integra uma série de 

ações da Prefeitura para tornar 

mais rigorosa a fiscalização no que 

se refere à correta destinação de 

resíduos. Além de notificações, 

procederam à multaa, e também à 

uma ação em andamento junto ao 

Ministério Público contra a 
empresa Reciclanip.  

Ausência de acordo setorial prejudica Municípios, pois 
apenas a resolução CONAMA não é suficiente para empresas 
cumprirem a lei. Atualmente, Municípios custeiam o 
armazenamento e até o recolhimento dos pneus. 



Ministérios Públicos e a PNRS 

https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/boas-praticas-alagoas-fecha-todos-os-lixoes-do-estado 



Resíduos Secos 

Triagem 
Compostagem 

Separação Prévia 

Recicláveis 

Resíduos Orgânicos 

Rejeitos 

Aterro 
Sanitário 

Utilização do composto 

Importante! 
A coleta seletiva deve ter a 

participação dos catadores e a 
logística reversa deve ter atuação do 

setor empresarial. 

Início 



Cláudia Lins 

 

Obrigada! 

 

 

+55 (61) 2101-6023  |  saneamento@cnm.org.br 


